DECLARAŢIE
în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2003, modificată şi completată
şi ale Ordinului 356/2007, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de
închiriere şi a Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de
transport în regim de taxi și de transport în regim de închiriere în orașul Avrig

Subsemnatul ________________________________________________________,
posesor al B.I.(C.I.), seria _______ nr. ____________ eliberat(ă) de _____________, CNP
______________________ în calitate de _________________________________________
al _______________________________________________________________ cu sediul
în: Avrig, str.________________________________________nr. ______, bl. ______, sc.
______, et. ______, ap.______, telefon ________________, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului sub nr. _____/________/________declar pe propria răspundere,
cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că transportatorul autorizat
SC/PFA/II/IF ______________________________________________________ :
o DEŢINE un număr de ______ autovehicule în proprietate şi un număr de ____
autovehicule deţinute în temeiul unui contract de leasing, necesare pentru
desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de taxi, conform
anexei/anexelor la prezenta declaraţie, cu prezentarea detaliată a criteriilor de
departajare pe care le îndeplineşte fiecare autovehicul şi a punctajului obţinut de
acesta.
o NU DEŢINE, dar va deţine un număr de ______ autovehicule în proprietate şi un
număr de ____ autovehicule deţinute în temeiul unui contract de leasing, necesare
pentru desfăşurarea activităţii de transport persoane în regim de taxi, conform
anexei/anexelor la prezenta declaraţie, cu prezentarea detaliată a criteriilor de
departajare pe care le îndeplineşte fiecare autovehicul şi a punctajului obţinut de
acesta. În acest caz, depun scrisoarea de garanţie în cuantum de 5 % din valoarea cu
care va fi achiziţionat fiecare autovehicul, pentru fiecare dintre acestea. Am luat la
cunoştinţă, cf. art. 14^2 alin. (5) din Legea nr. 38/2003, modificată şi completată că
“dacă în termen de 6 luni de la data desfăşurării procedurii de atribuire în condiţiile
prezentei legi, transportatorul autorizat nu solicită eliberarea autorizaţiilor taxi
pentru autovehiculele declarate deţinute sau că vor fi deţinute în proprietate ori în
temeiul unui contract de leasing, aceste autorizaţii taxi se retrag şi se va reţine
corespunzător garanţia depusă.”

Anexa/anexele fac parte integrantă din prezenta declarație.

Data ___________________

Nume şi Prenume :
_________________________

Semnătura :

